
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"ב ' באב יד  2.8.12                                                 5362022/  5362131טלפון                                
             E-mail: m@givon.org.il 

 
  

 www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת  

 m@givon.org.il   של הישוב הוא( המיילכתובת דוא"ל )  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 

 .8:30-12:00משעה ,המזכירות תהיה פתוחה  2012באוגוסט,  5 -ביום ראשון  , בתאריך 

 

 ש מנטהכבי

לאחר מסע לחצים ארוך הן מצד היישוב והן  , את הטיפול בכביש על עצמהמע"צ , לקחה לאחרונה 

, אך עברנו שלב חשוב. תודה לאבי לאלתראין המשמעות שהטיפול יתחיל , מצד המועצה. כמובן 

 . בנושא , ראש מועצת מטה בנימין, שסייע רבותרואה

 

 

 אולם אירועים

 אולם, עבודות הטיח והאינסטלציה נמשכות. השבוע התחלנו בריצוף ה
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 םגז

גם אם פינוי הגזם נעשה ע"י גנן שכיר  נא להקפיד לפנות את הגזם רק למקומות המוסדרים.

 האחריות על הפנוי היא על התושב.

 

  לתלמידיםהסעות 

 לקראת שנה"ל הבאה יש להגיש בקשה ע"פ הנהלים להלן:

 ות חנוך מיוחד, להמציא אשור של ועדת השמה. על תלמידים הלומדים במוסד .1

  . .2012בנובמבר  1לא תתקבלנה בקשות אחרי   .2

 שום שנקבע, אינו זכאי להחזר הוצאות. ישימו לב! מי שאינו לומד באזור הר .3

  www.binyamin.org.il.   את טופס הבקשה ניתן להוריד באתר המועצה באינטרנט: 4

 02-9977103בטל'  המשכו של האישורעברה נא לוודא הסעה בשנה שאישור .  מי שקיבל 5

 גב' אתי בן שמעון.     

 

 חובות תושבים

בעלי חוב. חובות אלו מקשות על  30  -ישנם  כ ₪.  190.000כיום חובות התושבים הם בהיקף של  

 התנהלות היישוב. החייבים מתבקשים להגיע למשרד  ולהסדיר את החוב.

פי נוהל קבוע שנקבע על ידי ועד ההנהלה. בעלי חוב שתוך פרק זמן  נושא גביית חובות מתנהל על

 קצר לא מסדירים את תשלום החוב, עניינם מועבר לבוררות ועלות הבוררות, מושתתת עליהם. 

 

 

 בבקשה לדווח על נזילות , בכל עת שמתגלה, תוך ציון מיקום מדויק.המשיכו  –מים 

 

 בחירות לראשות המועצה 

 נא לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות. 2012בדצמבר , 4 –ב  הבחירות יתקיימו

 

לא יעשו את צרכיהם על המדרכה או בגינות שלכל בעלי הכלבים נא לדאוג  –צואת כלבים 

 הציבוריות.

 
 

 שעות פעילות הדואר בישובנו:

      18:00-20:00בין השעות    ראשוןיום 

 10:00-13:00בין השעות    שנייום 

 15:00-18:00  בין השעות   שלישייום 

  18:00-20:00בין השעות    רביעייום 

  12:00-15:00בין השעות    חמישייום 

 



 3 

 ,מטילד אנקרי)יואב בן חיים, טלי סמילנסקי,   - וךועדת חינ

 .(נירה חסון, יפעת דילון , אליה זלייט

 
 ימי הפעילות:

 
 בחולון עם מתנ"ס בנימין.ש" 2000"ימית ,  נצא לפארק המים לאוגוסט 8-ביום רביעי ה
 מהכיכר העליונה. 10:00יציאה בשעה 

 יש להצטייד בכובע, מים ומקדם הגנה!
 

, חדר הנוער יהיה פתוח לכלל הגילאים לערב חופשי. 18:00,החל משעה  לאוגוסט 9-ביום חמישי ה
 כפי שרשום בלוח קיץ(באוגוסט  6-)במקום יום שני ה

 
 יב' בוגריל

 לגיוס מתנת מתנ"ס בנימין. מחכה לכם במזכירות שי
 אני מאחלת לכם גיוס קל ומהנה!! 

 
 

 שבוע טוב ומוצלח,
 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
 
 

 (ירמיהו -נועה שוראקי)  רכזת קהילה

 

 .אליי לפנות נא, בהזומ בחוג להשתתף  המעוניינות ונערות נשים. 1
 
 .שונים ומשחקים קריאה ספרי דרושים לקטנטנים ומשחקיה ספריה הקמת לצורך.2

 איתי לתאם או הפעילות בשעות למזכירות להביא אפשר הציוד את. תרומתכם על מראש נודה
 .מביתכם לאסוף ואגיע

 

 ,במגרש , קיץ סוף מסיבת ,  2012, אוגוסטב 24 -ב היכונו, היכונו. 3
 .הפתעות ושלל מתנפחים עם    

 ...........בהמשך פרטים     
 
  !!להצטרף  מומלץ  א+ בהנחיית ליאור לבי50. כידוע מתקיים חוג התעמלות לגילאי 4

 פרטים במזכירות.    
 
 .למשפ' כהן דוד ושרה על תרומת מדיח כלים למעון –תודה . 5
 
  .מח לראותכם בפעילויות הבאות. תודה לכל הילדים המקסימים שהגיעו להקרנת הסרט ,נש6
 
 שמואל ניצ'קו על העזרה . ויוני אנקרי,, . תודה לנאור7
 

 מצרפת כתובתי בדואר אלקטרוני לכל הערה/הארה
noanoa171@gmail.com                 

 שיתוף פעולה אשמח לקבל                                                            
 052-5295504נועה                                                                                  

 

mailto:noargivon@gmail.com
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 פינת החי

 חיסונים 

 -ישובנו וטרינר המועצה יבקר בי  16:00 - 17:00-בין השעות  2012באוגוסט   ,  12  ביום ראשון
 קרן, למטרת   חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.  םד"ר אפרי

 באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר )ניתן לקבלו מזכירות( -. התשלום יקבבצע החיסון יתב
 )קלמן(. 02/9977113דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה:   או  

 
 להלן טבלת אגרות לנוחיותכם.

 

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 חיסון שבב 

אגרת 
 רישוי

 111 27.5 69 207.5 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

עם ב  לא מעוקר/מסורס  כל
 שבב

138.5 0 27.5 111 

  30  30 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

אגרת 
 רישוי

 36 14 0 50 עם שבבכלב  מעוקר/מסורס  

 36 14 69 119 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

אגרת 
 רישוי

 0 14 0 14 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   27.5 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 

 ינת המודעהפ
 057-3235632לפרטים  ,דרושים מאבטחים ,לאבטחת גני הילדים לשנה"ל בישוב. 
 אוכל לבעלי חיים 

יש לנו בעלי חיים בגינה שאותם אנו מטפחים באהבה רבה.    נשמח לקבל שאריות של 

 גים  וכן שאריות של ירקות לא מבושלים.  לחם, מכל הסו

 את עלי החסה החיצוניים שאתם נוהגים לזרוק לפח, נשמח לקבל.

 אפשר להתקשר אלינו ואנו נשמח לבוא ולאסוף מכם. 

אנחנו גרים ברח' האלון, בית שישי מצד שמאל )עד שיהיו מספרים... (, אצל משפחת 

 .054-8178728, 054-9808011אים: אליהו.   ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הב

ליד השער של הבית, הנחנו שני ארגזים, האחד ללחם והשני לירקות. נשמח אם תשימו 

 ומודים לכם על כך מראש. שאריות בארגזים

 ורד ואסף כהן
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 ינת הפרסום פ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ספרית בגבעון החדשה 

ספרית מקצועית מצרפת , מקבלת    - דים  בלבדלנשים,נערות ויל  -  חדש בגבעון חדשה
 שנות ניסיון  . מחירים אטרקטיבים ,תספורות, פסים, פן  ועוד. 22לקוחות בביתה  .  

 054-2243253  -קרול  : לפרטים     
 
 

 
 

 הרשמה לצהרון של רחלי בגן רימון לשנת הלימודים הבאה נמשכת
 על תכניםבקת עם דגש חיתנהל באווירה חמה ומ מון סייעת גן רי  ,רחלי לויהצהרון, בניהולי,  
 מעשירים ומהנים.חווייתיים,   

 יחס אישי, תומך ומעודד וייהנו מ:  ילדיכם יקבלו 
o ארוחות חמות, טעימות ומזינות                   
o מגוון חוגים 
o סדנאות חשיבה ויצירה 
o פעילות ספורטיבית 
o טבע, בעלי חיים 
o כיף והנאה 
o לרוב.. הפתעותו. 

 ש"ח 750בעלות  של ,17:00עד שעה  14:00הצהרון יתנהל בין השעות  
 050-7777592 רחל לוי
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 תיקון מחשבים חומרה ותוכנה + שחזורים למחיקות קבצים, התקנות  -טכנאי מחשבים 

     .052-4050948מאיר פרטים:  שרות עד בית לקוח .  windows תוכנות + 

  קות בתים בישוב ,ולבצע גם עבודות גינון ועבודות צבע מעוניין לנ –ניקיון בתים וגינון
 059-7406459אנא פנו לחאמד בטלפון  ,למעוניינים .

 

 נדל"ן
 050-6277901 ים בלבדיבסטנדרט גבוה, לרצינוילה   -  למכירה 

 052-2603853חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  9וילה   -  למכירה. 

 02-5361903: לפרטים . ידימי ,מרוהטת חלקית חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 050-5218073 - יורם : לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 90מפלסים  2דירת סטודיו  - להשכרה 

 050-7990873,02-5367223 : לפרטים .  מרפסות, מידי 2חדרים ,  3דירת  – להשכרה. 

 מפלסים בראש הגבעה,מרפסת כניסה נפרדת  2חדרים ,בת  3יחידה מקסימה , – להשכרה 

   054-5604694,054-5603603לפרטים                        

 תקצירית מהמועצה האזורית
מחלקת הביטחון מזכירה לתושבי בנימין כי בימי הרמדאן עולה מדי שנה מספר  זהירות, רמדאן:

תאונות הדרכים, בעיקר בשעות אחר הצהריים, עקב נהיגה פרועה של נהגים ערבים. בשבוע 
נימין נקראים לנהוג במשנה זהירות ות קשות ובהן הרוגים. תושבי בהאחרון אירעו כמה תאונ

בימים אלה.ימי הרמדאן מועדים גם לעליה במספר הפריצות והגניבות, בעיקר גניבות חקלאיות, 
 אנא הקפידו לנעול דלתות והגבירו עירנות.

גד פינויים יום, בדיון בעתירת תושבי מגרון כנ 20-בג"ץ דחה השבוע את פינוי מגרון ב מגרון:
בעקבות רכישת כמה מן החלקות ביישוב. שופטי בג"ץ הורו לפרקליטות להשיב את תשובת 

תשובה שטרם גובשה למרות שממשלת ישראל קיבלה החלטה רשמית שלא  -יום  19המדינה בתוך 
להתנגד לעתירת תושבי מגרון. במקביל נמשכות במרץ עבודות ההכנה באתר הקראווילות שאמור 

 שאר משפחות מגרון, אלו שיושבות על חלקות שלא נרכשו.לקלוט את 
 

מחלקת תקשורת השיקה השבוע דף פייסבוק רשמי חדש למטה  דף הפייסבוק הרשמי של בנימין:
תושבי בנימין מוזמנים להיכנס, להצטרף, לעדכן, להגיב ולשתף  –"ארץ בנימין"  -בנימין 

(http://www.facebook.com/Binyamin.org.) 
 

קמ"ט איכות הסביבה במינהל האזרחי מקיים "קורס נאמני ניקיון" בתאריך  קורס נאמני ניקיון:
במינהל בבית אל )חדר מת"ע(. הקורס מיועד לתושבי בנימין  18:00 – 15:00בין השעות  27.8.12

על משאבי הטבע, והמעוניינים לפעול בעניין זה. החשים הזדהות עם הצורך בהגנה על הסביבה ו
בסיום הקורס תינתן למשתתפים תעודת נאמן ניקיון מטעם השר להגנת הסביבה. המעוניינים 
להשתתף בקורס יעבירו פרטיהם )שם, ת"ז, תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון ודוא"ל( לדוד 

 .david@sviva.gov.il או במייל 9977734-02בפקס צדוק, ס' קמ"ט איכות הסביבה, 
 

 ,עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את ותיקי הישובים להשתתף בשבת חברים: שבת ותיקים
במהלך השבת יתארח . במלון פארק ירושלים ,בספטמבר 1אלול, בי"ד  ,"כי תצא" שתבשבת פר

יתיים יהתוכנית כוללת סיורים חו. י לשעבר בצה"לקצין רפואה ראש ,עמנו ד"ר ח"כ אריה אלדד
 .ביום שישי בבוקר ובשבת אחר הצהריים, הרצאות, סעודות, תפילות וחברה טובה

 .050-6690306יונינה  - לפרטים והרשמה
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
  

http://www.facebook.com/Binyamin.org
mailto:david@sviva.gov.il

